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EETFEEST 
VAN DE BURGEMEESTER EN ZIJN PLOEG

ZATERDAG 12 OKTOBER 
DOORLOPEND VAN 16-20 UUR

DEN EGGER SCHERPENHEUVEL RODE ZAAL

LANGS BUFFETTAFELS I.S.M. GASTHOF TERVENNE
Aperitief  
cava, fruitsap

Soepjes 
ajuinsoepje met kaaskorstjes, 
erwtensoepje met korstjes

Broodjes 
beleg naar keuze, pannini gegrild in de zaal, 
met zalm, Ardeense ham of chorizo

Warm buffet  
zalmgebraad, koolvis met koriander en sjalot,
stofpotje met boskampernoelies, worstjes, 
hamburgers, gratin, puree, groenten

CD&V gebak 
met koffie of thee

{{
De opbrengst gaat naar een goed doel in onze stad.

VOORAF IN TE SCHRIJVEN TOT 4 OKTOBER! 

Kaarten bij uw CD&V-vertegenwoordigers,
via 0473/ 53.92.80 en 0494/36.11.12 

of via Marcellina.dekeyzer@gmail.com 
of irene.isenborghs@telenet.be

PRIJS 
24 euro, 12 euro voor kinderen tot 12 jaar, gratis tot 2 jaar

VEILIG NAAR SCHOOL
September. Na een lange en  deugddoende vakantie staan de schoolpoorten weer open voor het jonge volkje.  Voor sommige 
kinderen is het de eerste kennismaking met een nieuwe omgeving, voor andere al een vaste gewoonte. Belangrijk is dat onze 
kinderen op een veilige manier naar en van de school kunnen. In onze stad worden hiertoe heel wat inspanningen geleverd. 
Er zijn de gemachtigde opzichters die post vatten aan de school met de bedoeling de schoolkinderen veilig te laten oversteken. 
Scherpenheuvel-Zichem was één van de eerste gemeenten in Vlaams-Brabant met gemachtigde opzichters. Ondertussen zijn 
vele andere gemeenten gevolgd onder coördinatie van het provinciebestuur.
Zoals ieder jaar staan onze wijkagenten gedurende de hele maand september 
aan de scholen om er op toe te zien dat alles veilig verloopt. Er werd ook  
werk gemaakt van fietspaden en veilige schoolomgevingen o.m. met de 
aanleg van  oversteekplaatsen en verkeersplateaus. Sluitstuk was de 
invoering van de zone 30 aan de schoolpoorten. En er zijn de jaarlijkse 
verkeersdagen, ingericht door stadsbestuur en politie i.s.m. alle scholen. 
Kinderen kunnen alleen door  veel te oefenen weerbaarder worden 
in het drukke verkeer.

Manu CLAES
Burgemeester-provincieraadslid



Burenbemiddeling is een sociaal proces 
waarbij een neutrale bemiddelaar buren 
in conflict helpt om elkaars situatie 
beter te begrijpen en probeert om de 
communicatie te herstellen, de over-
last bespreekbaar te maken en samen 
te zoeken naar een oplossing die voor 
beiden aanvaardbaar is. De bemiddelaar 
heeft hiervoor een opleiding gevolgd en 
doet dit werk vrijwillig. 

Burenbemiddeling treedt niet in de 
plaats van de politie of   het gerecht. 
Burenbemiddeling komt niet tussen 
wanneer de feiten strafrechtelijk zijn en 
al behandeld worden door een recht-
bank.
Deelname aan bemiddeling gebeurt op 
basis van ieders vrijwilligheid. Essen-
tiële voorwaarde voor een geslaagde 
burenbemiddeling is dat ieder bereid is 

om rond de tafel te gaan zitten en met 
elkaar te praten. Iedereen werkt toe 
naar afspraken, die voor beide partijen 
aanvaardbaar zijn.
Burenbemiddeling is gratis. De bemid-
delaar is altijd onpartijdig. De bemidde-
lingsgesprekken en afspraken zijn strikt 
vertrouwelijk. Niet alleen de bemid-
delaar garandeert absolute discretie, 
ook de beide partijen moeten daarvoor 
zorgen.
De dienst burenbemiddeling bestaat uit 
een coördinator ( de stedelijke pre-
ventiedienst) en vier vrijwillige buren-
bemiddelaars: twee vrouwen en twee 
mannen.
Thema’s die voor burenbemiddeling in 
aanmerking komen zijn: geluidshinder, 
geur- en rookhinder, hinder van huis-
dieren, geschillen omtrent erfafschei-
ding, bomen/struiken, pesten/lastig 
vallen/bedreigingen, rommel of  vuilnis.
Tot op heden behandelde het project 
burenbemiddeling 21 dossiers. Drie 
vierde (16 op 21) van de dossiers heb-
ben geleid tot een oplossing en werden 
dus succesvol afgerond. Alleszins een 
mooi resultaat voor een beginnend 
project dat nog maar goed anderhalf  
jaar loopt.
Het project kon rekenen op een op-
startsubsidie van 1.500 euro ingevolge 
een samenwerkingsovereenkomst tus-
sen het stadsbestuur en de Minister van 
Binnenlandse Zaken.
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Een politieke 
jongerenbeweging
Sinds de vorige verkiezingen is JONG CD&V Scherpenheu-
vel-Zichem druk bezig om een degelijke politieke jonge-
renbeweging uit te bouwen. Dit willen we doen met zoveel 
mogelijk mensen. 
Met hun frisse kijk op de wereld kaart JONGCD&V pro-
blemen aan waar jongeren vandaag en morgen wakker van 
liggen. JONGCD&V staat garant voor boeiende politieke 
actie, ontmoeting en debat en kan niet zonder jouw visie op 
de maatschappij.
Als lid maak je automatisch deel uit van de plaatselijke ploeg 

en ben je steeds welkom op alle activiteiten. Iedereen onder 
de 36 jaar kan lid worden.
Wil je actief  meehelpen of  wil je steunend passief  lid wor-
den, neem dan snel contact op met onze voorzitter, Elke 
Lambrechts via email: ellambrechts@telenet.be.

Your Turn
Jong CD&V  draait om jou

Burenbemiddeling succesvol
In april 2011 ging in Scherpenheuvel-Zichem het project ‘buren-
bemiddeling’ van start. Het gaat om een samenwerking tussen de 
stedelijke preventiedienst, een aantal bemiddelaars (vrijwilligers) 
en de lokale politie. Drie vierde van de behandelde dossiers wer-
den met succes afgerond. Dit is een uitstekend resultaat zeker 
als men weet dat het in het merendeel van de gevallen gaat om 
burenconflicten die jarenlang aanslepen.
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Vanuit Scherpenheuvel-Zichem 
werken wij voluit mee aan de 
plannen van de Vlaamse Land-
maatschappij (VLM) om de 
komende twee jaar via een pro-
ject landinrichting een ruiter- en 
menroutenetwerk uit te bouwen 
in het domein de Merode. . 

Scherpenheuvel-Zichem profileert zich 
al langer als een wandel- en fietsstad. 
Daarbij is het natuurlijk belangrijk goed 
bereikbaar te zijn vanuit de omliggende 
gemeenten. 
Na de realisatie van het fietsroutenet-
werk, het mountainbikenetwerk en het 
wandelnetwerk vormt het ruiter-en 
mennetwerk het sluitstuk van de recrea-
tieve ontsluiting van onze stad.
Het gaat om een geïntegreerd en 
uniform bewegwijzerd netwerk dat de 
Merodegemeenten Scherpenheuvel-Zi-
chem, Westerlo, Laakdal, Herselt, Geel 
en Tessenderlo verbindt. Ten laatste in 
2015 moet het netwerk een feit zijn. 
In totaal worden in de zes gemeenten 
270 km ruiterpaden ingericht en beweg-
wijzerd waarvan 64 km op het grond-
gebied van Scherpenheuvel-Zichem.
Hier en daar moeten landwegen geni-
velleerd, verhard ,verbreed en verbon-
den worden en grachten overbrugd 
worden ( duikers). 
Er zijn startplaatsen voorzien aan de 

parkings aan de sporthal van Averbode  
en achter de basiliek van Scherpenheu-
vel waar een startbord, een zitbank en 
een bindbalk komt.
Er worden ook rustplaatsen voorzien: 
aangename plekjes waar ruiter en paard 
even kunnen uitblazen.  De prachtige 
site aan de oude eik van Kaggevinne 

werd opgenomen als rustplaats.
Het totale ruiternetwerk in de zes 
gemeenten wordt geraamd op 580.000 
euro. Op het grondgebied van onze 
stad wordt 100.000 euro geïnvesteerd. 
De VLM draagt hiervan 70 % of   
70.000 euro. De resterende 30.000 euro 
komt ten laste van de stad.

Camera’s 
waken
De voorbije maanden werden bewa-
kingscamera’s ingezet op het kerkhof  
van Scherpenheuvel. De politie kreeg 
verschillende aangiften wegens diefstal-
len van beeldjes, bloemen, vazen en 
lampjes. Deze diefstallen hebben voor 
de nabestaanden een grote emotio-
nele impact. In de toekomst zullen de 
mobiele camera’s ook op de andere 
begraafplaatsen geplaatst worden ter 
preventie van vandalisme. De camera’s 
waren er ook tijdens de kermisweek in 
Scherpenheuvel.

Ruiteren in de Merode
Rustplaats voor ruiter en paard aan de oude eik van Kaggevinne
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Uw lokale contactpersoon
Steffen Van Roosbroeck
(steffen.vanroosbroeck@gmail.com)
www.aarschot.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Heeft u een opmerking 
over het gemeentebeleid 

of de CD&V-werking in 
onze gemeente? Of heeft 

u een suggestie voor wat 
beter kan? Aarzel niet en ga de 

conversatie aan!

Onze CD&V-ploeg is er voor u!
CD&V vormt vandaag de grootste politieke groep zowel in de ge-
meenteraad als in de raad van het OCMW. Wij staan ter beschikking 
van alle inwoners. Wij zijn er om u met raad en daad bij te staan. U 
kunt bij ons terecht met al uw vragen, opmerkingen en suggesties.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid op, ook in moeilijke tijden. Samen met u 
werken we verder aan een aangename en leefbare gemeenschap.

Jobstudenten 
in de gracht
Het stadsbestuur doet tijdens 
de zomervakantie beroep op 
jobstudenten voor het onder-
houd van de grachten. In juli 
waren er 19 aan de slag met een 
contract van één maand.  De 
zomer betekent vakantieperi-
ode waardoor er minder stads-
personeel ter beschikking is. 
De studenten vormen dan een 
welgekomen aanvulling. 

Sinds de wateroverlast van 1998 wor-
den studenten jaarlijks voor deze job 
ingeschakeld. Hun aantal werd sinds 
vorig jaar wel gehalveerd om budget-
taire redenen.

Het stadsbestuur beschikt over een 
ploeg die het hele jaar door instaat 
voor het ruimen van de gemeentelijke 
waterlopen. Tijdens de zomer staan de 
meeste grachten droog, een ideale situ-
atie om ze te ruimen. Met het project 
vangt het stadsbestuur twee vliegen in 
één klap. De grachten worden goed on-
derhouden wat mogelijke wateroverlast 
beperkt. De studenten van hun kant 
hebben de gelegenheid om te ervaren 
wat de zware en niet direct aantrekke-
lijke job van grachten ruimen inhoudt. 
Dit kan een positieve stimulans be-
tekenen voor hun verdere studie- en 
beroepsloopbaan. 

Wij stellen vast dat het overgrote deel 
van de studenten, mits een goede bege-
leiding vanuit de verschillende diensten, 
zich de job heel snel eigen maakt en 
goed werk levert.

De CD&V-fractie in de gemeenteraad: v.l.n.r.  bovenaan: 
Ben Mattheus, Willy Cortens, Rob Jacquemyn, Arlette Sannen, Geert Janssens.  
Onderaan: Marie Jeanne Hendrickx,Manu Claes, Marleen Van Meeuwen, Lieve 
Renders, Inne Pauwels.

De CD&V-fractie in de OCMW-raad: 
v.l.n.r. Kathleen Lemmens, Marie 

Jeanne Hendrickx, Mia Boven, Jos 
Lemmens, Marleen Swinnen.


